
ПРОТОКОЛ N9 8
засiдання Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

05  березня  2019 року м. ки`1'в

Персональний склад    -13 членiв.
Присутнi на засiданнi  -13 членiв.

присутнi:
голова Виборчо.і. комiсi.і.  -За.і.ка В.Ф.
заступник голови Виборчо.і. комiсi.і. - Трембовецький М.П.
секретар Виборчо.і. комiсi.і. - Полонська Н.Ю.

ПРИСУТНi: ЧЛеНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.:

1.     Бобровський    Олександр    Казимирович,    заступник    директора
Навчально-наукового    iнституту    заочного    та    дистанцiйного
навчання;

2.     Савченко    Вiталiй    Анатолiйович,    завiдувач    кафедри    систем
iнформацiйного  та  кiбернетичного  захисту  Навчально-наукового
iнституту захисту iнформацi.і.;

3.    Семенов  Юрiй  Миколайович,  завiдувач  кафедри  iноземних  мов
Навчально-наукового   iнституту   гуманiтарних   та   природничих
дисциплiн;

4.      Гайдур   Галина   Iванiвна,   завiдувач   кафедри   iнформацiйно.і.  та
кiбернетично.і.   безпеки   Навчально-наукового   iнституту   захисту
iнформацi`1';

5.     Олен€в    дмитро    Геннадiйович,    завiдувач    кафедри    безпеки
життсдiяльностi   та   фiзичного   виховання   Навчально-наукового
iнституту гуманiтарних та природничих дисциплiн;

6.     Барабаш     Олег    Володимирович,     завiдувач     кафедри     вищо.і.
математики    Навчально-наукового    iнституту    гуманiтарних    та
природничих дисциплiн;

7.     Боцдарчук     Андрiй     Петрович,     доцент     кафедри     iнженерi.і.
програмного      забезпечення      Навчально-наукового      iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;

8.    Щербина    Володимир    Миколайович,    начальник    навчально-
методичного   вiддiлу   освiтньо.і.   дiяльностi   Навчально-наукового



iнституту  менеджменту  та  пiдпри€мництва  Навчально-наукового
центру;

9.    Мовчан    Л.К.,    провiдний    iнженер    експлуатацiйно-технiчного
вiшiлу;

10.    Соснова   дана   Назарiвна,    студентка   3-го   курсу    факультету
телекомунiкацiй Навчально-наукового iнституту телекомунiкацiй та
iнформатизацi.і.;

присутн1:
спостерiгач  засновника  (Мiнiстерства  освiти  i   науки  Укра.і.ни)   головний
спецiалiст вiддiлу з питань кадрового забезпечення пiдвiдомчих закладiв та
установ департаменту кадрового забезпечення 1смакасва 1.М.;

спостерiгач  вiд  кандидата  на посаду ректора Унiверситету   Толубка В.Б.,
заступник      начальника      вiддiлу      кадрiв      державного      унiверситету
телекомунiкацiй Смаль Л.Л.;

спостерiгач вiд кандидата на посаду ректора Унiверситету Хращевського Р.В.,
Пунда С.П., який тимчасово не працюс

ПОРЯдоК дЕННИй:
1 .  Засвiдчення факту виготовлення бюлетенiв.
2.  Забезпечення зберiгання бюлетенiв та списку виборцiв у опечатаному

сейфi  у примiщеннi виборчо.і. комiсi.і..
3.  Пломбування та опечатування скриньок для голосування.

1.       СЛУХАЛИ:
голову   виборчо.і.   комiсi.і.   з   проведення   виборiв   ректора      державного
унiверситету телекомунiкацiй   За.і.ку В.Ф.,про можливiсть засвiдчення факту
виготовлення  бюлетенiв  для  голосування  на  виборах  ректора  державного
унiверситету телекомунiкацiй. Зазначив, що бюлетенi рахувалися в голос пiд
час   .і.х   виготовлення   в   присутностi   ycix   членiв   виборчо.і.   комiсi.і.   та
спостерiгачiв.  1.х  кiлькiсть  353  шт.,  якi  вiдповiдас  кiлькостi  осiб,  що мають
право брати участь у голосуваннi на виборчий дiльницi вiдповiдно до списку
виборцiв, переданого Органiзацiйним комiтетом.

виступиjlи:
заступник голови виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора  державного
унiверситету   телекомунiкацiй   Трембовецьким   М.П.,   який   вказав,    що



виготовлення бюлетенiв розпочалося о 13 :501юд., що вiдповіда€ встановленим
у законодавствi вимогам. На зворотi бюлетеня для голосування гроставленi
пiдписи   голови   та   секретаря   виборчо.і.   комiсi.і.,   якi   засвiдчені   печаткою
державного  унiверситету  телекомунiкацiй.  Кiлькiсть  бюлетенiв  .вiдповiда€
кiлькостi виборцiв, вiдповiдно до списку виборцiв державного університету
телекомунiкацiй.  Запропонував  засвiдчити  факт  виготовлення  бюлетенiв  у
кiлькостi 3 53 шт., вiдповiдно до порядку, встановленого законом.

Голосували: «за» -13; «проти» -нема€; «утримались» -немас.

ухвАлили:
засвiдчити факт виготовлення бюлетенiв для голосування на виборах ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй о6.03.2019 вперiод з 13 :50 до 14:40
у   кiлькостi   353   шт.,   що   вiдповiдас   кiлькостi   осiб   у   списку   виборцiв
державного унiверситету телекомунiкацiй.

2.       СЛУХАЛИ :
заступника    виборчо.і.  комiсi.і.  з  проведення  виборiв  ректора    державного
унiверситету   телекомунiкацiй      Трембовецьким   М.П.,   про   забезпечення
зберiгання виборчих бюлетенiв у кiлькостi 353  шт.  для проведення виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй о6.03.2019 року та списку
виборцiв державного унiверситету телекомунiкацiй.

виступили:
голова   виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв    ректора    державного
унiверситету  телекомунiкацiй    За.і.ка  В.Ф.,  який  вказав  на  необхiднiсть  .і.г
збереження   у   сейфi,   що   знаходиться   в   примiщеннi   виборчо.і.  дiльниці:
Вiдкривши  та  оглянувши  сейф,  який  знаходиться  на  виборчий  дiльниці
зазначив, що в ньому вiдсутнi будь-якi стороннi предмети, та зазначив про
можливiсть  помiщення  бюлетенiв  для  голосування  та  списку  виборцiв  до
нього з подальшим опечатуванням.  Запропонував оглянути сейф присутнiм
членам виборчо.і. комiсi.і. та спостерiгачам.
Секретар виборчо.і. комiсi.і. зазначила, що сейф буде знаходитись у примiщенi
виборчо.і. комiсi.і. опечатаний пiд цiлодобовим спостереженням.
Голова  виборчо.і.  комiсi.і.  помiстив  1  паперовий  конверт  з  виготовленими
бюлетенями,  на  якому  поставленi  пiдписи  голови,  заступника  голови  та
секретаря  виборчо.і.  комiсi.і.,  засвiдченi  печаткою  державного  унiверситету
телекомунiкацiй  та  списки  виборцiв  у  оглянутий  сейф,  замкнув  його  та
опечатав стрiчкою з проставленими на нiй пiдписами голови та заступника
голови   виборчо.і.   комiсi.і.,   засвiдченi   печаткою   державного   унiверситету
телекомунiкацiй.  Вказав  на  необхiднiсть  засвiдчення  факту  опечатування
сейфу   де   зберiгаються   бюлетенi   для   голосування   та   списки   виборцiв
державного унiверситету телекомунiкацiй   для виборiв ректора унiверситету



06.03 .2019 року.

Голосували: «за» -13; «проти» -нема€; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
Засвiдчити факт збереження бюлетенiв для голосування у кiль костi 353 шт. ,
упакованих у паперовий конверт з проставлянням на ньому  пiдписiв голови,
заступника   голови   та   секретаря   виборчо.і.   комiсi.і.,   посвiдченi   печаткою
державного    унiверситету   телекомунiкацiй,    а   також    списки    виборцiв
державного  унiверситету  телекомунiкацiй  шляхом  помiщення  .і.х  у  сейф,
розмiщений  у  примiщеннi   виборчо.і.  комiсi.і.     i   опечатування   сейфу  де
зберiгаються  бюлетенi  для  голосування  та  список  виборцiв  державного
унiверситету  телекомунiкацiй,  якi  мають  право  брати  участь  у  виборах
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй о6.03 .2019 року.

3.     слуmли :
голову    виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв    ректора    державного
унiверситету телекомунiкацiй   За.і.ка В.Ф.,  про необхiднiсть пломбування та
опечатування скриньок для голосування, переданих органiзацiйним комiтетом
та   запропонувала   оглянути   .і.х   членами   виборчо.і.   комiсi.і.   державного
унiверситету телекомунiкацiй та присутнiм спостерiгачам.

виступили:
заступник голови  виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора  державного
унiверситету телекомунiкацiй  Трембовецьким М.П.,  якiй вказав, що скриньки
пустi, прозорi i вiдповiдають усiм вимогам, встановленим законом, та вказав
на можливiсть .і.х пломбування та опечатування.

голова    виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв    ректора    державного
унiверситету   телекомунiкацiй      За.і.ка   В.Ф.,   який   внiс   пропозицiю   про
використання однiе.і. скриньки пiд час голосування.

Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
Провести опечатування та опломбування однiс.і. скриныси   для голосування
№1.  Скринька  в  двох  мiсцях    опечатана  гербовою  печаткою  державного
унiверситету телекомунiкацiй  та опломбована пломбами:
№ S 87688871,№ S 87688872.

Е1

ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Секретар Виборчо.і. комiсi.і.

В.Ф. За.і.ка

~           Н.Ю.Полонська


